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19 Φεβξνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ὁζηνκάξηπξνο ΦΙΛΟΘΕΗΣ ηῆο Ἀζελαίαο  
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τῷ καξηπξίῳ ζνπ ζία ζηεθζεῖζα, αἱκάησλ ῥείζξνηο ζνπ 

ζεπηὴ θνηληρζεῖζα, ηῷ Βαζηιεῖ παξίζηαζαη ὡο ἄκσκνο ἀκλάο, θαὶ 

θαηαηξπθῶζα λῦλ νὐξαλίσλ ζαιάκσλ, ἐθειθύεηο ἅπαληαο εἰο 

ὁκνίνπο ζνπ ἄζινπο, θαὶ κεζηηεύεηο λῦλ ὑπὲξ ἡκῶλ, ηῶλ 

ἐθηεινύλησλ ηὴλ πάληηκνλ κλήκελ ζνπ. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰ κὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄(50) Ψαικόο. 

 

Εἶηα, ὁ Καλώλ.   

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Δεῦηε ἱθεηεύζσκελ νἱ πηζηνί, Φηινζέελ ζίαλ, ηὴλ πξνζηάηηλ 

ηῶλ Ἀζελῶλ· εἰξήλεπζνλ Μῆηεξ ηὴλ δσὴλ ἡκῶλ, ηαῖο πξὸο Θεὸλ 

ζεξκαῖο ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Παζῶλ ὀιεζξίσλ ηνῦ δπζκελνῦο, ἀπάιιαμνλ Μῆηεξ, ηνὺο 

ζνὺο δνύινπο ηνὺο ηαπεηλνύο, θαὶ ῥῶζηλ ςπρῶλ ηε θαὶ ζσκάησλ, 

ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο ηνῖο πᾶζη δώξεζαη. 

 

Γελλαίῳ θξνλήκαηη ὦ ζεκλή, ἐδίδαμαο πάληαο, ηῶλ ηνῦ βίνπ 

θαηαθξνλεῖλ, θαὶ ηὰο ἐδνθσκέλαο δηαλνίαο, ηαῖο ἀξεηαῖο ζνπ 

θαηαύγαζνλ δένκαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_50.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_50.html


[175] 

 

Δέζπνηλα ηὸ ζῶκα θαὶ ηὴλ ςπρήλ, ηὴλ ἐζθνηηζκέλελ, ηῷ θσηί 

Σνπ θαηαπινπηεῖο· ἐθ παληὸο θηλδύλνπ ῥῦζαη πάληαο, ηῆο Φηινζέεο 

ηαῖο ζείαηο δεήζεζη. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὡο θαιὸλ θαὶ θηιόζενλ, ὁζηαθὸλ ζέκλσκα, θαὶ κνλαδνπζῶλ 

ὑπεξηέξα, θαὶ ἐλδηαίηεκα, πξὸο ηὰ ζθελώκαηα, ηῶλ νὐξαλῶλ 

κεηεηέζεο, εἰο δσὴλ ηὴλ ἄιεθηνλ, θαὶ παλεπθξόζπλνλ. 

 

Μνλαζηῶλ ἐγθαιιώπηζκα, θαὶ θιένο παλάξηζηνλ, δόμα 

θθιεζίαο ὑπάξρεηο, Ἀγγέισλ ζύζθελνο· ζὺ γὰξ ἐιάκπξπλαο, ηῶλ 

Ἀζελαίσλ ηὴλ πόιηλ, ηῷ καξηπξηθῷ ζνπ, ζηέθεη ἀμηάγαζηε. 

 

Ἀλεδείρζεο ηνῦ Πλεύκαηνο, πεξηθαιιὲο ζέκλσκα, ζὲ 

θαηνηθεηήξηνλ ἔζρε, ἡ Παλαγία Τξηάο· δηὸ θαὶ ἤζιεζαο, θαὶ ηῶλ 

ηεξπλῶλ ἠμηώζεο, λῦλ ἀγαιινκέλε, εἰο ηὰ νὐξάληα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τνὺο ἐλ ζιίςεζηλ ὄληαο, δηάζσζνλ Δέζπνηλα, θαὶ ηνῖο 

πεηξαζκνῖο θινλνπκέλνπο, πάληαο ἀπάιιαμνλ, ηαῖο ἱθεζίαηο Σνπ, θαὶ 

κεζηηείαηο Παξζέλε, ὡο ἁγλὴ ὑπάξρνπζα, Θενκαθάξηζηε. 

 

Δηάζσζνλ, ζηνκάξηπο Σνὺο δνύινπο θαὶ πεξηθξνύξεη, ἀπὸ 

ιύπεο θαὶ ζπκθνξῶλ ηνύο εἰο ζὲ θαηαθεύγνληαο, ὡο ἔρνπζαλ ἐθηελῆ 

παῤῥεζίαλ. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πεηλώλησλ ηξνθὸο ἐδείρζεο παλόιβηε, ηὸλ πινῦηνλ ζνθή, 

ἐζθόξπηζαο ἔδσθαο, ἀζθεηηθῶο βηώζαζα· Φηινζέε ἔλδνμε 

πινύηηζνλ, θαὶ ἐθ πελίαο ιύηξσζαη ἡκᾶο, θαὶ ζῶζνλ ηαρέσο 

κεζηηεύνπζα. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

ξθαλῶλ πάλησλ γέγνλαο, κήηεξ θαὶ ηξνθὸο θαὶ θαηαθύγηνλ, 

θαὶ πξὸο ὅξκνλ θαζσδήγεζαο, ηνὺο εἰο ζὲ πξνζηξέρνληαο 

παλεύθεκε. 
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Θεξαπεία λνζνύλησλ, ἐδείρζεο θαὶ ιηκὴλ πάλησλ εὔδηνο, θαὶ 

ηύξαλλνπο ζὺ θαηήζρπλαο, ἀλδξηθῷ λεξνπκέλε θξνλήκαηη. 

 

μ ἐρζξῶλ ηῶλ κηζνύλησλ, ηὴλ ζὴλ πόιηλ θύιαηηε 

ἀπαξάηξσηνλ, θαὶ ἀλάδεημνλ παλίζρπξνλ, Φηινζέε Μάξηπο 

ηξηζκαθάξηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὲ ιηκέλα θαὶ ηεῖρνο, θαὶ θαηαθπγὴλ ἀῤῥαγῆ θεθηήκεζα, ηὰο 

ςπρὰο ἡκῶλ εἰξήλεπζνλ, θαὶ παζῶλ δεηλῶλ ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Φώηηζνλ ἡκῶλ, ηὰο θαξδίαο θαὶ ἐλίζρπζνλ, ηὴλ ζὴλ βνήζεηαλ 

δηδνῦζα ζεκλή, ραξηηόβξπηε πεγὴ παλεπθξόζπλε. 

 

Λάκπξπλνλ ηὸλ λνῦλ, κνλαζηῶλ ζνπ θαὶ ἐγθαίληζνλ, ηῇ πξὸο 

Θεὸλ ζεξκῇ κεζηηείᾳ ζνπ· ζὺ γὰξ ὑπάξρεηο ζπκπαζὴο θαὶ εὐΐιαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

δήγεζνλ Ἁγλή, εἰο ιηκέλα εὐζπιαγρλίαο Σνπ, ηὰο ςπρὰο 

ἡκῶλ θαὶ πεξηθξνύξεζνλ, θαὶ ηὴλ ὑγείαλ ηνῖο λνζνῦζη δώξεζαη. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Τῶλ θάησ, θαηεθξόλεζαο θαὶ ὕςσζαο, ἑαπηὴλ πηεξώζαζα 

πξὸο ἄλσ, θαὶ ηῶλ πιεγῶλ ἀθεινῦζα ηὸ θέληξνλ, ηὰ ιππεξὰ εἰο 

δόμαλ κεηήιιαμαο, θαὶ ᾄδεη λῦλ ἐλ νὐξαλῖο, ηὸλ πνζνύκελνλ πάληνηε 

βιέπνπζα. 

 

Ἀληίιεςηο, ηῶλ ἐλ ιύπαηο πάλζεκλε, θαὶ ἀδηθνπκέλσλ ὤθζεο 

πξνζηάηηο, ηῶλ πξὸο ηὴλ ζὴλ πξνζηξερόλησλ πξεζβείαλ, ἀξπνκέλσλ 

γιπθεῖάλ ζνπ κέζεμηλ, θαὶ πάλησλ ηῶλ ἐλ ζπκθνξαῖο, ζπκπαζὴ θαὶ 

βεβαία ὀρύξσζηο. 

 

Φξνπξόλ ζε, θαὶ ζεξκὸλ πξνπύξγηνλ, ηῶλ Ἀζελαίσλ εὗξέ ζε ἡ 

πόιηο, ηνῖο ζνῖο ιεηςάλνηο πξνζηξέρεη ηνῖο ζείνηο, θαὶ δαςηιῶο 

ιακβάλεη ηὰο ράξηηαο, δηάζσζνλ ἐθ ηῶλ δεηλῶλ, Φηινζέε Μαξηύξσλ 

ἀγιάτζκα. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ληκέλα Σε, Παλαγία ἔρνκελ, θαὶ κεζίηξηαλ θαὶ ζθέπελ θαὶ 

ηεῖρνο, ηῶλ ἐλαληίσλ ἐλέδξαο ζπλζιάδεηο, θαὶ ηὰο θαξδίαο θνπθίδεηο 

Παλάρξαληε, θαὶ δηαζώδεηο ἅπαληαο δηελῶλ, Φηινζέεο ηαῖο ζείαηο 

δεήζεζη. 

 

Δηάζσζνλ, ζηνκάξηπο Σνὺο δνύινπο θαὶ πεξηθξνύξεη, ἀπὸ 

ιύπεο θαὶ ζπκθνξῶλ ηνύο εἰο ζὲ θαηαθεύγνληαο, ὡο ἔρνπζαλ ἐθηελῆ 

παῤῥεζίαλ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Ἀγάπεο πεγὴ ἐδείρζεο ἀθέλσηνο, Φηινζέε ζεκλὴ αἰρκαιώησλ 

ἡ ιύηξσζηο, ἱθεηεύνπζα κὴ παύζῃ ὑπὲξ ζῶλ ἱθεηῶλ· ἀιιὰ ἴζπλνλ ὡο 

ἀγαζή, θαὶ πξὸο ιηκέλα γαιελόλ, ηνὺο εὐιαβῶο πξνζθπλνῦληάο ζε· 

ιύηξσζαη ηῶλ θηλδύλσλ, θαὶ ζῶζνλ ἐθ ηῶλ κηζνύλησλ, ἡ ηῶλ 

Μαξηύξσλ θαιινλή, θαὶ ηῶλ Ἀγγέισλ ὁκόζθελε. 

 

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέζτε 

μοι καὶ εἰζήκοσζε ηῆς δεήζεώς μοσ. 

Ση. Ἔζηηζεν ἐπὶ πέηραν ηοὺς πόδας μοσ καὶ καηηύθσνε ηὰ 

διαβήμαηά μοσ. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κεθ. η΄ 16-22). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο. Ἰδνὺ ἐγὼ ἀπνζηέιισ ὑκᾶο ὡο πξόβαηα ἐλ 

κέζῳ ιύθσλ· γίλεζζε νὖλ θξόληκνη ὡο νἱ ὄθεηο θαὶ ἀθέξαηνη ὡο αἱ 

πεξηζηεξαί. Πξνζέρεηε δὲ ἀπὸ ηῶλ ἀλζξώπσλ· παξαδώζνπζη γὰξ 

ὑκᾶο εἰο ζπλέδξηα θαὶ ἐλ ηαῖο ζπλαγσγαῖο αὐηῶλ καζηηγώζνπζηλ 

ὑκᾶο θαὶ ἐπὶ ἡγεκόλαο δὲ θαὶ βαζηιεῖο ἀρζήζεζζε ἔλεθελ ἐκνῦ, εἰο 

καξηύξηνλ αὐηνῖο θαὶ ηνῖο ἔζλεζηλ. Ὅηαλ δὲ παξαδώζσζηλ ὑκᾶο, κὴ 

κεξηκλήζεηε πῶο ἢ ηί ιαιήζεηε· δνζήζεηαη γὰξ ὑκῖλ ἐλ ἐθείλῃ ηῇ 

ὥξᾳ ηί ιαιήζεηε. Οὐ γὰξ ἡκεῖο ἐζηε νἱ ιαινῦληεο, ἀιιὰ ηὸ Πλεῦκα 

ηνῦ Παηξὸο ὑκῶλ ηὸ ιαινῦλ ἐλ ὑκῖλ. Παξαδώζεη δὲ ἀδειθὸο 

ἀδειθὸλ εἰο ζάλαηνλ θαὶ παηὴξ ηέθλνλ θαὶ ἐπαλαζηήζνληαη ηέθλα 

ἐπὶ γνλεῖο θαὶ ζαλαηώζνπζηλ αὐηνύο· θαί ἔζεζζε κηζνύκελνη ὑπὸ 

πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ· ὁ δὲ ὑπνκείλαο εἰο ηέινο, νὗηνο 

ζσζήζεηαη. 

Δόμα. Ταῖο ηῆο Ἀζιεθόξνπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 
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Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός... 

Ὅιε ἀπαζηξάςαζα, ηῇ ηῆο ςπρῆο θσηαπγείᾳ, Φηινζέε 

πάληηκε, ζθεῦνο ὡξαηόηαηνλ θαὶ κπξίπλννλ, ὄξνο γὰξ θαηάζθηνλ, 

ἐμπκλεῖλ νὐ δύλακαη, ηὰ πνιιά ζνπ θαηνξζώκαηα, θαὶ νὓο 

ὑπέκεηλαο, ὑπὲξ ηῆο Φξηζηνῦ ἀγαπήζεσο, πόλνπ ηῆο ἀζθήζεσο, θαὶ 

ηνῦ καξηύξηνπ ηὴλ ἄζιεζηλ, κήηεξ ζὺ παξζέλσλ, ηξνθὸο ηῶλ 

ὀξθαλῶλ θαὶ ηῶλ ρεξῶλ, ἐλ ηῷ ρεηκῶλη ἐμήλζεζαο, ἄλζνο 

εὐσδέζηαηνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τὴλ ιακπξάλ ζνπ πνξείαλ, ἐλ ηῷ βίῳ ηνύηῳ ἐγθσκηάδνκελ, ἐλ 

κέζαηο ηαῖο Ἀζήλαηο, ἐβιάζηεζαο ὡο ῥόδνλ, θαὶ ηὸ Ἄζηπ 

ἐθόζκεζαο, ηαῖο ἡδππλόνηο ὀζκαῖο, ηῶλ ζεπηῶλ ζνπ ιεηςάλσλ. 

 

Τὴλ πεγὴλ ηνῦ ἐιένπο, δηὰ πξεζβεηῶλ ζνπ ηνῖο πᾶζη ἄλνημνλ, 

θξνπλνὺο ραξίησλ βξύεηο, θαὶ λόζνπο ζεξαπεύεηο, θαὶ ἐρζξῶλ ιύεηο 

ηάο θάιαγγαο, ἵλα ηηκῶκελ ἀεί, ηὰ ζεῖα ιείςαλά ζνπ. 

 

Θεζαπξὸο εὐζεβείαο, θαὶ πεγὴ εὐζπιαγρλίαο ὤθζεο ηνῖο 

πάζρνπζη, θαὶ ηνῖο δησθνκέλνηο, πξνπύξγηνλ θαὶ ζθέπε, ἀληηιήπησξ 

θαὶ πξόκαρνο, ὦ Φηινζέε ζνθή, Μαξηύξσλ ὡξαηόηεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ κεζίηξηα πάλησλ, ηῶλ δεηλῶο πεπησθόησλ Σὺ Μῆηεξ 

γέγνλαο, θαὶ ηῶλ πνιεκνπκέλσλ, ἀζπὶο θαὶ πξνζηαζία, Παξζέλε θαὶ 

ιύηξσζηο, ἡ θαηαπγάδνπζα ἀεί, πηζηῶλ ηὰο δηαλνίαο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Τῆο ἀκαζείαο, ηὰ ἐξέβε δηαιύεηο, θῶο Φξηζηνῦ δηαρένπζα 

πᾶζη, θαὶ θαηαθαηδξύλεηο, ἡκῶλ ηὰο δηαλνίαο. 

 

Τῶλ θαθνδόμσλ, ηὰο ἐλέδξαο ἀθαλίδεηο, θαὶ πινθὰο 

θαθνβνύινπο ζπληξίβεηο· ὅζελ ζὲ γεξαίξεη, Ἀζελαίσλ ἡ πόιηο. 

 

κνινγίαλ, ηὴλ ζεκλὴλ ηνῦ Φξηζηνῦ ζνπ, ἀλδξηθῷ ηῷ 

θξνλήκαηη δίδσο, θαὶ θαηαπαιαίεηο, ἀιινπίζησλ ηὰ ζξάζε. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Τῆο ηνῦ Υἱνῦ Σνπ, ζεξκνπξγνῦ πξνζηαζίαο, ηνὺο πηζηῶο 

πξνζηξέρνληαο Παξζέλε, θαὶ ἐπηδεηνῦληαο, ἀμίσζνλ ἐλ ηάρεη. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Κξνπλνύο κνπ ηῶλ δαθξύσλ, βιέςνλ Φηινζέε, θαὶ ζπεῦζνλ 

θαὶ βνεζόο, γελνῦ κνη ζνῦ δένκαη, ηῶλ ιππεξῶλ ηὰο αἰηίαο, 

θαηαζπληξίβνπζα. 

 

Καξδίαλ κνπ θαὶ ρείιε, θάζαξνλ ζεξκαῖο ζνπ, πξεζβείαηο θαὶ 

ηῆο ςπρῆο, ηὸλ δόθνλ δηάιπζνλ, ἐλ παῤῥεζίᾳ πνιιῇ, ἣλ ἔρεηο πξὸο 

Κύξηνλ. 

 

λ ὥξᾳ ηνῦ θηλδύλνπ, ηνῦ ὄθεσο θαθίζηαο, ιῦζνλ ζεκλὴ 

θνβεξὰο θαὶ δεηλὰο ἀπεηιάο, θαὶ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ καθξάλ, πάληαο 

ἀπέιαζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τνὺο πόλνπο θαὶ ηὰο ζιίςεηο, ἐθδίσμνλ ἐλ ηάρεη, θαὶ ηῶλ 

ςπρῶλ ηὴλ εἰξήλελ, Παξζέλε ἁγλή, ηῆο Φηινζέεο πξεζβείαηο, ηνῖο 

πᾶζη δώξεζαη. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο Ἀζελαίσλ ὁ ζεζαπξόο, Φηινζέε Μάξηπο, ηῶλ ζίσλ 

ἡ θαιινλή, θαύρεκα ιιάδνο, θαὶ ξζνδόμσλ θιένο, κεηὰ ζπνπδῆο 

ἀμίσο, πάληεο ὑκλνῦκέλ ζε. 

 

Ἀεδὼλ γιπθύηαηε θαὶ ζεκλή, κεηὰ παῤῥεζίαο, ἡ θεξύμαζα 

ηὸλ Φξηζηόλ, θαὶ ἀμησζεῖζα, καξηπξηθνῦ ζηεθάλνπ, θαὶ δόμεο 

αἰσλίνπ, ζὲ λῦλ γεξαίξνκελ. 

 

Ἔιακςαο ηῷ ὕςεη ηῶλ ἀξεηῶλ, θαηαθιεγνκέλε, ὑπὸ ζείνπ 

ὄλησο ππξόο, ηνῦ Πλεύκαηνο ζθεῦνο, ἐδείρζεο Φηινζέε, θαὶ ηὰο 

θαξδίαο πάλησλ, ἡκῶλ ἐζηήξημαο. 
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Ἀιάβαζηξνλ κύξνπ ὁζηαθνῦ, ἐθρέεηο πινπζίσο, εὐσδίαλ ηε εἰο 

ςπράο, ηῶλ κεη’ εὐιαβείαο, θαὶ πόζνπ πξνζηόλησλ, ηνῖο ζείνηο ζνπ 

ιεηςάλνηο, ὦ παλανίδηκε. 

 

Σηελαγκνὺο θαὶ δάθξπα θαὶ δεηλά, ηῶλ ηῆο ἁκαξηίαο, 

ἀπνδίσμνλ ἀθ’ ἡκῶλ, θαὶ ζθέπε ηῇ ζηνξγῇ ζνπ, ηῶλ Ἀζελῶλ ηὴλ 

πόιηλ, ηὸλ Κηίζηελ δπζσπνῦζα, ζείαηο πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Φαίξνηο Φηινζέε ηῶλ Ἀζελῶλ, γέλλεκα θαὶ ζξέκκα, θαὶ 

πξνζηάηηο πάλησλ ἡκῶλ, ηῶλ ἐλ ἀιεζείᾳ, ηηκώλησλ ζε ζία, θαὶ 

ἐπηθαινπκέλσλ, ηὴλ ζὴλ ἀληίιεςηλ. 

 

Φαίξνηο Φηινζέε ἐλ γπλαημίλ, ἡ ηεηηκεκέλε, ηνὺο ηηκῶληαο 

κλήκελ ηὴλ ζήλ, θύιαηηε θαὶ ζθέπε, ἀπὸ παληὸο θηλδύλνπ, εὐραῖο 

θαὶ ἱθεζίαηο ζνπ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ 

εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιή-κεζα.  

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ· Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

 

 

 

 

 



[181] 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ὥζπεξ, ἡ θαιιίζηε ρειηδώλ, ἐλ ηπξαλληθῷ ζθόηεη ἐθάλεο, 

πξναλαγγέιινπζα, ἔαξ ηὸ γιπθύηαηνλ, δηὰ ηὸ Γέλνο ἡκῶλ, θαὶ 

θεξύηηνπζα πίζηηλ, ἀγάπελ ζπζίαλ, ὑπὲξ Φξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, ἔζεθαο 

ηὸ ζῶκά ζνπ ζθάγηνλ ἄκσκνλ, νὕησ δὲ ηὸ θπηὸλ εὐζεβείαο, ἐλ 

πνιπσδύλῳ παηξίδη, ἀξδεπζὲλ ηῷ αἵκαηί ζνπ εὔμεζελ. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


